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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão da Cultura 
e da Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Convida os Estados-Membros a concederem apoios e oportunidades equivalentes aos 
homens e às mulheres no âmbito do desporto, mediante a elaboração de programas de 
atletismo mais igualitários:

2. Convida os Estados-Membros a garantirem uma distribuição equitativa dos recursos
destinados às actividades desportivas dos homens e das mulheres, nomeadamente 
afectando fundos à construção de instalações e de infra-estruturas desportivas que possam 
ser utilizadas indistintamente por homens e mulheres;

3. Convida os Estados-Membros a controlarem a utilização dos fundos públicos destinados 
ao desporto, garantindo que são equitativamente distribuídos para satisfazer as 
necessidades dos desportistas de ambos os sexos;

4. Convida os Estados-Membros a proporcionarem oportunidades de carreira para as 
mulheres em áreas ligadas ao mundo do desporto;

5. Convida os Estados-Membros a incentivarem a promoção das actividades desportivas 
femininas desde a mais tenra idade em vista da difusão de estilos de vida saudáveis e do 
fim dos estereótipos sexistas, inclusivamente, através dos meios publicitários;

6. Convida os Estados-Membros a garantirem uma cobertura mediática das actividades 
desportivas femininas a fim de permitir a emergência de personalidades de referência 
femininas (os designados "role models") e a superação dos estereótipos de género;

7. Convida os Estados-Membros a valorizarem igualmente os êxitos alcançados pelas 
mulheres nas disciplinas desportivas, prevendo desde logo um reconhecimento de 
natureza económica;

8. Sublinha que, com excepção do apoio à maternidade e à paternidade, as mulheres e os 
homens que praticam uma actividade desportiva de nível competitivo não auferem por 
parte do Estado de qualquer cobertura em matéria de saúde, de segurança social ou de
acidentes; convida os Estados-Membros a adoptarem medidas nesse sentido;

9. Convida os Estados-Membros a valorizarem nos programas escolares, tanto destinados a 
rapazes como a raparigas, as disciplinas desportivas, a fim de incentivar o desporto e 
educar para a sua prática, promovendo simultaneamente o acesso à carreira desportiva e a 
progressão na mesma.
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